
Um presente incrível

Texto e ilustrações de Guido van Genechten

Tradução: Camila Werner

Projeto: leitura e produção de texto
Indicação: Educação Infantil e Fundamental I

Elaborado por: Ana Lúcia Maestrello



Antes da leitura

1o passo: preparação para a leitura

Educação Infantil e 1o, 2o e 3o anos
Organize os alunos em grupos para 

pesquisarem conceitos, imagens, ví-
deos no YouTube e curiosidades so-
bre elefantes, hábitos saudáveis/hi-
giene. Com procedimentos didáticos 
lúdicos, contação de história, carta-
zes, desenhos, filmes, música, garan-
ta aos alunos o estudo dos tópicos 
relacionados a seguir. Esse trabalho 
é importante para fornecer ao aluno 
repertório para produção de texto.

Tópicos

1. Elefante

 ū É um mamífero terrestre herbí-
voro que se alimenta de ervas, 
frutas e folhas de árvore.

 ū A tromba do elefante serve 
para muitas coisas, entre elas: 
beber água, pegar folhas e fru-
tos e também para a interação 
social. Com elas, eles cumpri-
mentam conhecidos, brincam, 
acariciam e fazem demonstra-
ções de força.

 ū Os elefantes fazem parte de 
muitas histórias e culturas. Al-
guns elefantes famosos: Dum-
bo, Jotalhão e Olifante (animal 
ficcional semelhante ao elefan-
te, inventado por J.R.R. Tolkien, 
habitante da também da ficcio-
nal Terra-Média).

 

Objetivos do projeto
• Ampliar o repertório de conheci-

mento de mundo e de leituras.
• Estudar o vocabulário e as expres-

sões do texto antes da leitura para 

que ela seja melhor aproveitada 
pelos alunos.

• Atender a produção de gêne-
ros por ano.

Temas: cotidiano e desfralde.

Educação Infantil 
Fundamental I: 1o , 2o e 3o anos

Conteúdo: repertório de palavras, 
escrita como meio de comunicação, 
texto coletivo, texto narrativo, trata-
mento didático.

O livro Um presente incrível será a 
referência de leitura que direcionará a 
produção dos gêneros textuais suge-
ridos neste encarte.



2. Hábitos saudáveis de higiene
Segundo o dicionário Michaelis, 
higiene é um sistema de princí-
pios ou regras que evita doenças 
e conserva a saúde. São cuida-
dos de asseio corporal e do am-
biente e de um modo de viver, 
de se vestir e de habitar. A pa-
lavra higiene tem origem grega 
que significa o que é saudável. 
Bons hábitos de higiene promo-
vem a saúde e previnem muitas 
doenças.

Com base nisso, pergunte aos 
alunos qual foi a importância do 
presente.

3. Garanta, em forma de diagrama, 
o significado das seguintes pala-
vras e expressões: desembrulhar, 
penico, sugeriu, volante, enten-
dido, direitinho, admirado, con-
fortável, balançou.

Os diagramas devem ficar ex-
postos na sala de aula.

2o passo: decore a sala com os tra-
balhos feitos pelos alunos. Procure 
complementar a decoração com ima-
gens, objetos que lembrem a obra. 
Exiba vídeos/filmes sobre os tópicos 
estudados.

3o passo: combine com a classe as 
regras de comportamento antes da 
leitura e que ela será feita em 3 dias:

• 1o dia: o professor realiza a leitu-
ra e os alunos permanecem em 
silêncio até terminá-la.

• 2o dia: repete-se a leitura, porém 
os alunos a realizam (1o ano faz a 
leitura das imagens) e divide-se 
a leitura conforme a orientação 
do professor.

• 3o dia: em uma roda de conversa, 
discute-se a temática do livro e 
os itens dos tópicos estudados.

4o passo:

Propostas de gêneros textuais

Sugere-se a REESCRITA, através da 
leitura de imagens, em todos os anos 
como compreensão da leitura.

Procure levar modelos de gêneros 
textuais que serão trabalhados como 
referência de estrutura de texto para 
o aluno.

Educação infantil (escrita coleti-
va): o professor precisa ser escriba 
dos textos orais dos alunos.

• Gênero Certo e Errado
Organize os alunos em grupos e 

monte dois quadros desta forma:

Como cuidar  
do corpo

Como não cuidar  
do corpo

A partir da pesquisa realizada, os 
alunos deverão desenhar dois exem-
plos para cada ação. Depois de pron-
tos, os trabalhos serão expostos em 
sala de aula.



• Gênero Bilhete
Os alunos devem imaginar que 

são o pequeno elefante e estão mui-
to contentes com o presente. Eles 
escreverão para os pais um bilhete 
de agradecimento.

• Gênero Classificado
Junto com o professor, os alunos 

criarão um classificado que venda 
um penico. As características, bene-
fícios e vantagens de se obter um 
penico devem ser expostas.

1o ano: o professor precisa ser es-
criba dos textos orais dos alunos.

• Gênero Lista
Os alunos devem criar uma lis-

ta com as funções que o pequeno 
elefante encontrou para o penico. 
Quando terminarem, deverão colo-
car a lista em ordem alfabética.

• Gênero Agenda
É comum termos em nossa rotina 

uma agenda de atividades, tanto 
para ajudar em casa tanto para nos 
organizarmos e termos uma vida 
saudável. Vamos ajudar o elefanti-
nho a montar uma agenda? Peça 
aos alunos atribuírem atividades ao 
personagem (hora da lição, hora do 
lanche etc.) com os respectivos ho-
rários.

2o ano: ora o professor pode ser 
escriba e ajudar os alunos a elaborar 
o texto coletivamente, ora o aluno 
pode ter autonomia de escritor.

• Gênero Manual

Se não fosse pela orientação dos 
pais, o pequeno elefante não sabe-
ria como utilizar o penico. Nessas 
horas, um manual seria muito útil. 
Peça para os alunos escreverem um 
manual com ilustrações de como 
seria a utilização do objeto. Lembre-
-se de que um manual instrucional 
precisa ser escrito passo a passo em 
tópicos.

• Gênero Música
Vamos criar uma música para es-

tes momentos de higiene, limpeza 
e saúde?

Aqui vão algumas inspirações:
 ū “Lavar as mãos”, Arnaldo Antu-

nes: https://www.youtube.com/
watch?v=LwhW7Uw7Fp8

 ū “Banho é bom”, Castelo Rá-tim-
-bum, TV Cultura (a partir do 
0:23): https://www.youtube.
com/watch?v=Nq04QXs444w

3o ano: escrita com autonomia.

• Gênero Artigo de opinião
Pensando na história do livro, os 

alunos vão escrever um artigo de opi-
nião de no máximo 15 linhas, falando 
sobre a importância da presença dos 
pais na educação dos filhos.

• Gênero Invenção Ecológica
Estamos vivendo, no mundo todo, 

um momento de escassez de água. 
Nós não podemos ficar sem ela, seja 
para tomar banho, lavar as mãos 
após ir ao banheiro ou lavar alimen-
tos. Pensando no meio ambiente, 
proponha aos alunos que criem uma 
alternativa para o uso da água. Pode 



ser uma máquina, uma ideia ou uma 
ação. Os projetos deverão ser ilustra-
dos para expor em sala de aula.
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